
Rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury
w Gorlicach

 

I.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych  ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz. 7);

2. Ustawa z dnia  7 września 1991 roku  o systemie oświaty  (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Nr 
256 z późn. zm.);

3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad

   działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz

   wysokości i zasad odpłatności wnoszonych przez rodziców za pobyt ich dzieci  w tych 
placówkach (DZ.U. z 2011 r., nr 109, poz.639);

4.Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach

II. Wychowankowie kontynuujący edukację w publicznej placówce oświatowo-
wychowawczej

1.Wychowankowie pełnoletni lub rodzice/opiekunowie prawni wychowanków niepełnoletnich, 
biorą udział w rekrutacji. Należy złożyć deklarację kontynuacji edukacji w MDK do sekretariatu, 
wg wzoru deklaracji zgodnie z załącznikiem nr 1 w terminach uzgodnionych corocznie z Organem 
Prowadzącym .

2.W przypadku nie wypełnienia deklaracji w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane jako 
rezygnacja z miejsca.

III. Warunki udziału w rekrutacji

1.. Na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury przeprowadzana jest rekrutacja na wolne miejsca 
w poszczególnych formach zajęć

2. Nabór na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach obejmuje dzieci   i młodzież w 
wieku  szkolnym zamieszkałą na terenie powiatu gorlickiego.

3.Kandydaci zamieszkali poza obszarem powiatu gorlickiego mogą być przyjęci na zajęcia, 
organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach, jeżeli po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego MDK dysponuje wolnymi miejscami na te zajęcia.

4.Aby ubiegać się o przyjęcie na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury        w Gorlicach należy 
wypełnić wniosek . Wnioski są do pobrania w sekretariacie MDK Wzór wniosku załącznik nr 2



5.Wniosek należy złożyć w sekretariacie placówki  w terminach ustalonych corocznie z organem 
prowadzącym

6.Kandydatów na zajęcia przyjmuje się w/g spełniania kryteriów określonych w punkcie IV.2

7.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria, zgodnie z punktem IV.2, niż 
liczba wolnych miejsc na zajęcia rozwijające zainteresowania dyrektor może przeprowadzić 
badanie uzdolnień kierunkowych.

IV. Kryteria naboru

      1.Do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach przyjmowane są dzieci 

 i młodzież w wieku szkolnym
    a) pracownia żywego słowa od 9 roku życia
    b) pracownia tańca - od 6 roku życia,
    c) pracownia zajęć plastycznych - od 6 roku życia,
    d) pracownia muzyczna - od 9 roku życia,
   dzieci młodsze mogą być przyjęte na zajęcia poszczególnych pracowni w przypadku wolnych 
miejsc.

2. Ilość punktów przyznawana za spełnienie poszczególnych kryteriów:

             a) dziecko ma udokumentowane osiągnięcia artystyczne-5 pkt. 

             b) rodzeństwo dziecka uczęszcza na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury -4 pkt, 
 c) wielodzietność rodziny kandydata -3 pkt

 d) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie-3 pkt, 

             e) objęcie kandydata pieczą zastępczą. -3 pkt. 

V. Komisja rekrutacyjna

1. Postępowanie rekrutacyjne do placówki przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych na zajęcia do placówki;

b)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 
zawierającej imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na 
zajęcia w placówce lub informacji o liczbie wolnych miejsc. 

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w 
Gorlicach, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i
złożył wymagane dokumenty. 

5. Listy, o których mowa ust. 2 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu w siedzibie placówki. 

6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 2 i 3, jest określany w 
formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji. 



7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

8. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się w terminie corocznie ustalonym z 
Organem Prowadzącym.,

9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ww. listy rodzic lub kandydat 
pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia. 

10.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica lub kandydata 
pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy. 

11.Rodzic lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora placówki odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

12.Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 
13.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, placówka nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza powtórne postępowanie 
uzupełniające. 

14.Jeżeli przyjęty kandydat na zajęcia w placówce, zrezygnuje z tych zajęć w czasie trwania 
roku szkolnego lub zostanie skreślony z powodów wymienionych w Statucie placówki, na 
jego miejsce zostaje przyjęty kandydat, którego wniosek o przyjęcie został złożony po 15 
września danego roku szkolnego lub kandydat z listy rezerwowych lub nieprzyjętych na 
zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach. 

 

VI. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem kandydata niepełnoletniego 
zobowiązani są jego rodzice/prawni opiekunowie lub kandydat pełnoletni. 

2. Zgłoszenie kandydata pełnoletniego lub niepełnoletniego polega na: 

a)pobraniu z sekretariatu placówki wniosku o przyjęcie lub deklaracji o kontynuacji 
zajęć,

b)wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu formularza w sekretariacie placówki.

§6 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego uzgadniany jest z Organem Prowadzacym na każdy rok w 
terminie do 15 maja każdego roku.


